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Tisztelt hirdi, somogyi, 
vasasi lakosok!

Újságunkban szeretnénk segítséget nyújtani ah-
hoz, hogy a hétvégi szavazáson minél tájékozot-
tabban dönthessenek. Ezért megkerestünk min-
den egyéni  induló jelöltet a körzetünkben, hogy 
mutatkozzanak be, válaszoljanak néhány kérdés-
re. Sok jelölt válaszolt, sajnos nem mindegyik.

Jelenlegi országgyűlési képviselőnk az alábbi be-
számolót küldte eddigi tevékenységéről és terveiről, a 
jelöltek pedig a szerkesztőség kérdéseire válaszoltak. 
Mindenkinek ugyanazokat a kérdéseket tettük fel:
– Kicsoda ön, melyik párt színeiben indul? Hol nőtt fel, 
mivel foglalkozott eddigi életében? 
– Mit tart a választókerületben jelenleg legfontosabb 
megoldandó feladatnak? 
– Megválasztása esetén mit szeretne elérni 4 év alatt a 
választókerületben? 
– Miért szavazzanak önre Hird, Somogy és Vasas lakói? 
Válaszaikat a következő oldalakon találják. Még 
nem késő elolvasni, és reméljük, némi fogódzót 
jelent a választásnál!

SHV Szerkesztőség

Hoppál Péter: 
Lendület ben Pécs-Kelet! 

Pécs keleti városrészének országgyűlési 
képviselőjét kértük arra, adjon mérle-
get az elmúlt négy év országos és helyi 
eredményeiről a vasasiakra, somogyi-
akra, hirdiekre fókuszálva.

Nyolc évvel ezelőtt kaptam először bi-
zalmat választókerületünk, benne a tér-
ség kihívásokkal teli részének parlamenti 
képviseletére. Az első négy évben a szoci-
alista időszakból örökölt bajokat orvosol-
tuk, de 2014 óta a fellendülés, a folyama-
tos fejlesztés kapott főszerepet országosan 
is, és Pécs talán legzöldebb, a szó legjobb 
értelmében vett falusias városrészében.

Ebben a négy esztendőben, közös 
erőfeszítéseinknek hála, olyan súlyú 

változáson ment keresztül Hird, So-
mogy és Vasas, mint a rendszerválto-
zást követő negyed évszázad alatt ösz-
szesen. Munkánk során rendszeresen 
beszélgettem, egyeztettem a helyiekkel, 
mert hiszem és vallom: nem fentről, 
nem Budapestről, még csak nem is a 
Széchenyi térről kell kitalálni, mire van 
helyben szükségünk.

A párbeszédek alatt egyértelműen 
kialakultak azok az irányok, amelyek-
ben lépésről lépésre közösen haladtunk 
a Megoldandó ügyek rendezésének irá-
nyába. Vannak szép eredményeink a 
körzetben, de további megoldást igény-
lő feladatokon is dolgozunk.

Egyértelmű volt, hogy a helyi kö-
zösségek megtartása, fejlesztése az első 
számú feladatunk, ezért a négy eszten-
dő során olyan területekre fókuszál-

tunk, amelyek a vasasi, hirdi, somogyi 
családok, fiatalok és idősek identitását 
erősítik, helyben élésük életminőségét 
szolgálják elsősorban.

A bányászati hagyományok 21. szá-
zadi megőrzése, támogatása és a helyi 
infrastruktúra fejlesztése az itt élők leg-
fontosabb kérése. Az elmúlt években 
így fejlesztettük tízmilliós beruházással 
a vasasi Bányász Emlékparkot, melynek 
megtiszteltetés számomra, hogy a fő-
védnöke is lehetek. Stabilizáltuk a civil 
szervezetek működését és a bányászat-
hoz kapcsolódó ünnepek támogatását. 
Tavaly nagy élmény volt a régi majáliso-
kat idéző bányásznap családi rendezvé-
nyein találkozni.

Helybe hoztuk a művelődés legalap-
vetőbb eszközét, a könyvtárat. A fiatal 
családok életét megkönnyítendő közel 
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XIV. SZENT GYÖRGY-NAP

Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata

A Tegyünk Egymásért Egyesület sok szeretettel vár
minden érdeklődőt Pécsett, a Murom-dombtetőn  

2018. 04. 28-án, a XIV. Szent György-napi rendezvényére.

Állatszentelés és mise Kövesi Ferenc plébános
celebrálásával, a Vasasért Egyesület támogatásával.

Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
fellépése • Pécs-somogyi és vasasi óvodások műsora • Roma 
tánccsoport előadása • PVSK szentlőrinci Ökölvívó Szakosz-

tály bemutatója • Csillag Majorette Egyesület műsora

Színpadi programok:

A programok kezdő időpontjait az egyesületünk
Facebook-oldalán a későbbiekben megtekinthetik.

Arcfestés • Csillámtetoválás • Légvár •  Csuhébábu-készí-
tés • Kézműves-foglalkozások • Karkötőkészítés • KOBEKO 
Művelődési Központ a saját termékeivel • Lufi árus •  Lovasok  
• Vattacukorárus • Kürtőskalácsárus • Zákányi János raliautója 

• Főzőverseny 

Folyamatosan látogatható programok:

A változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel!
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negyedmilliárd forintért gyakorlatilag 
új óvodát hoztunk létre Hirden és Va-
sason. Pécsett az egészségügyi ellátó-
rendszer akkorát fejlődött, mint az el-
múlt 50 évben soha, ebből pedig a keleti 

városrész sem maradhatott ki. A gyer-
mekorvosi rendelő, gyermek háziorvo-
si, védőnői szolgálat helyben legalább 
olyan pluszt jelentett számunkra, mint 
a rendelőintézetek megújítása a megye-
székhely sűrűn lakott városrészeiben. 
Éppen ezért különítettünk el 300 millió 
forintot erre a célra.

A közösségeknek sajnálatos módon 
alig maradt valami a rendszerváltást 
követően és a 2010 előtti időszakokban, 
ezért bányászotthont fejlesztettünk 60 
millió forintért. A helyi vállalkozások 
megerősödését mutatja, hogy Vasas 
idegenforgalmi célponttá kezd válni, 
a Berek Lovarda és vízisípálya idehoz-
za a turistákat. A hirdi Közösségi Ház 
építésére megnyertük a pályázatot, a 
tervezés megkezdődött, s rövidesen in-
dul Hirden a megye legújabb idősott-
honának építése 800 millióból, mely a 
Református Egyház fenntartásában fog 
működni. Eredményes volt a somogyi 
városrehabilitációban elvégzett munka, 

és nyertes pályázatunk van a Berze Nagy 
János kultúrház felújítására is. Odafi-
gyelünk a közbiztonságra. A keleti vá-
rosrész 35 új térfigyelő kamerát kap, és 
a napokban adtam át a Vasasi Polgárőr 
Egyesületnek a régi Lada helyett a pár 
éves, felújított, feliratozott Opel szolgá-
lati autót.

Nem állunk meg a fejlesztésekkel, 
mert tudjuk, hogy amit közösen ed-
dig elértünk, azt folytatni kell újabb és 
újabb programokkal. Ezért áldoztunk a 
közösségi élet eseményeire, ezért hoztuk 
létre a helyi fesztiválokat, bányásznapo-
kat, ezért zajlik immár hosszú ideje pél-
daértékű megemlékezésekkel nálunk a 
Nemzeti Összetartozás Napja is. 

Képviselőként, amennyiben ismét 
bizalmat és támogatást kapok, azért 
fogok dolgozni, hogy a parlamentben, 
a Kormányban időről időre az első he-
lyen szerepeljenek a keleti városrész 
tervei, a közös elképzeléseink támoga-
tást nyerjenek.

Gyimesi Gábor, 
Jobbik

Bemutatkozás: kicsoda ön, melyik 
párt színeiben indul? Hol nőtt fel, mivel 
foglalkozott eddigi életében? 

Gyimesi Gábor vagyok, 55 éves, nős, 
4 gyermekem van, 31 éve dolgozom 
tanárként, az utóbbi 25 évet a Radnóti 
Miklós Közgazdasági Szakközépisko-
lában töltöttem informatikatanárként. 
Meszesen születtem bányászcsaládba, és 
most is Meszesen élek, a keleti városrész 
minden problémáját ismerem. 2010 óta 
vagyok önkormányzati képviselő, és az 
a megtiszteltetés ért, hogy a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom jelöltjeként in-
dulhatok ebben a választókerületben az 
országgyűlési választásokon.

Mit tart a választókerületben jelenleg 
legfontosabb megoldandó feladatnak? 

Nemcsak ebben a választókerület-
ben, de országosan is igaz, hogy kevés 
a megélhetést biztosító munkahely, 
alacsonyak a fizetések, ennek követ-
keztében rengetegen vándorolnak el az 
országból, főként a fiatalok, de sajnos 
már a középkorúak is. A közbiztonság 
sem éri el a kívánt szintet, de az egész-

ségügy is elképesztő állapotban van, és 
a közoktatásra is jellemző, hogy már a 
diákok is tüntetnek ez ellen a kormány 
ellen.

Megválasztása esetén mit szeretne el-
érni 4 év alatt a választókerületben? 

A Jobbik Európai Béruniós kezdemé-
nyezésével elérhetjük, hogy jelentősen 
nőjön a munkahelyek száma, és a fize-
tések is emelkedjenek, mindent meg 
fogunk tenni a magyar mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások fellendítéséért. 
A devizahiteleket visszamenőleg forin-
tosítjuk a felvételkori árfolyamon, így 
nagyon sok családot szabadítunk meg 
a bankok fenyegetésétől. A bérlakás-
építési programunk nemcsak lehetősé-
get nyújt a fiataloknak az önálló életük 
megkezdésére, de fellendíti a magyar 
építőipart, visszajöhetnek a szakmunká-
sok, és ezzel a magyar gazdaság is újra 
erőre kaphat.

Miért szavazzanak önre Hird, So-
mogy és Vasas lakói? 

Aki kormányváltást akar, annak mi 
vagyunk az egyetlen esélye, hiszen ma 
a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt, az 
egyedüli kormányváltó erő. A többi in-
duló csak a harmadik helyért focizik, az 
ő igazi céljuk a parlamentbe kerülés. A 

Jobbik programjában minden korosz-
tály és minden társadalmi réteg prob-
lémájára megvan a megoldás, mi ezt a 
programot fogjuk megvalósítani ma-
gyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel.

Köszönettel:
Gyimesi Gábor
Pécs M. J. V. Önkormányzatának 
képviselője
Jobbik Magyarországért Mozgalom
+36(20)288-7416
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Nagy Ferenc, DK

Nagy Ferenc vagyok, pécsi lakos 60 éve. 
Vasúti tisztként 38 évet dolgoztam a 
MÁV-nál különböző beosztásokban. 
Két felnőtt gyerekem és két lányuno-
kám van. Fegyelmet, rendet, tiszteletet 
az emberek iránt, pontosságot: ezeket 
jelentette számomra a hosszú és elköte-
lezett vasúti szolgálat.

A DK választókerületi szervezet el-
nökeként a Demokratikus Koalíció és a 
Szolidarítás Mozgalom jelöltjeként, az 
MSZP-Párbeszéd szövetség támogatásá-
val indulok az országgyűlési választáson.

A bizalmat, jelöltségemet örömmel 
vállaltam, nem a „bársonyszék”, hanem 
az emberekért való tenni akarás motivált. 
A demokratikus, emberséges, szolidáris 
társadalom visszaállítása, a mélyszegény-
ség, a hajléktalanság, a tudatlanság foko-
zatos felszámolása, munkahelyek terem-

tése a tisztességes megélhetés érdekében. 
Ezek ugyan nagy társadalmi feladatok, 
de helyi szinten is sok tennivalót adnak. 
Tőkeerős vállalkozásokkal benépesíteni 
Pécs ipari parkjait, hogy új munkahelyek 
teremtésével esélye legyen az itt élő em-
bereknek egy európaibb életre, ezzel Pécs 
és Baranya megye lakosságának élet-
színvonalát javítani lehet. Pécs egyetemi 
város, vissza kell szerezni elvesztett több 
ezer hallgatóinak számát, segíteni a fiata-
lok lakhatási körülményeit. Szükség van 
ehhez Pécs önkormányzata gazdálkodá-
sának teljes átvilágítására, a városért dol-
gozó új és felelős vezetésre, szakemberek 
bevonására.  

Legyen Pécs és Baranya az országos 
szakmunkásképzés bázisa, a megye gaz-
dasági életének fellendítéséhez sok ezer 
új és képzett fiatalra van szükség. A me-
gye több régiójának (Komló, ormánsági 
terület) kiemelt gazdasági státuszt kell 
adni ahhoz, hogy ismét húzóerővel ren-
delkezzen a térség, felszámolható legyen 
a mélyszegénység, a hajléktalanság.

Az életszínvonal jelentős emelése 
érdekében rendezni kell az alacsony 
nyugdíjjal rendelkezők helyzetét, egyes 
területeken a lakhatási körülményeket. 
Számos megoldandó kérdés mellett sze-
retném, ha az egészségügy és az oktatás 
kiemelt, társadalmilag is megoldandó 
problémái helyben is rendezhető lenne.

A felsorolt feladatok, tennivalók  rö-
vid távon is hozhatnak jelentős eredmé-
nyeket a mélyszegénység és több kisebb 
területen élők helyzetének javításában, 
gondolok itt a meszesi térségben élőkre, 
a bányaterületi  telepeken élőkre. Az in-
tézkedések jelentős változásokat hozhat-
nak a lakhatási körülményekben, a la-
káshoz jutás feltételeinek dinamikusabb 
biztosításában, kiemelten a fiatalokra és 
a nehéz körülmények között élőkre.

A biztonságos közlekedés feltételei-
nek javítása érdekében szeretnék meg-
oldást találni Vasas, Hird, Somogy 
átmenő főútvonalának teljes felújításá-
ra, rendbe tenni a járdarendszer teljes 
kiépítését, és több mellékútvonal meg-
újítása is feladatot jelent számomra. Va-
sason jelentős segítségre szorul pl. a D. 
utca közterületi rendbetétele, az itt élők 
helyzetének javítása.

Egy társadalmilag is igazságos, kor-
rupciómentes és elszámoltatásra épülő 
új ország megteremtése lehetőséget ad a 
bizalom visszaszerzésére, ezért minden 
erőmmel azon leszek megválasztásom 
esetén, hogy a térségben élőkért dolgoz-
hassak. Ehhez kérem a bizalmukat: sza-
vazzanak rám, mint a választókerület 
DK-s jelöltjére, és a listán pedig a 3-as 
szám alatt a Demokratikus Koalícióra.

Nagy Ferenc
DK vk-i elnök, képviselőjelölt

Hohn Krisztina, LMP
Bemutatkozás: kicsoda ön, melyik párt színeiben indul? Hol 

nőtt fel, mivel foglalkozott eddigi életében?
Hohn Krisztina vagyok, Mánfa polgármestere. Azért vá-

lasztottam az LMP-Új Kezdet szövetséget, mert úgy vélem, 
változás kell, új kezdet, új politika. Közösen egy jobb Ma-
gyarországot kell építenünk. Komlói születésű vagyok, pol-
gármestereként a baranyai embereket képviselem 2006 óta, 
tapasztalatot szereztem a politikában és a közigazgatásban.

Mit tart a választókerületben jelenleg legfontosabb megol-
dandó feladatnak? 

Az elvándorlás megállítását, a szegénység felszámolását, 
az utak katasztrofális állapotát, továbbá azt, hogy az idős em-
bereket magukra hagyták. Mindezek eléréséhez kormányvál-
tásra van szükség! Nekünk is ez a legfontosabb célunk.

Megválasztása esetén mit szeretne elérni 4 év alatt a válasz-
tókerületben?

Az ígérgetések ideje lejárt. Félmegoldások és hazudozás 
helyett változásra és valódi válaszokra van szükség. Visz-
sza szeretném adni az embereknek a hitet, hogy érdemes itt 
maradni. Ehhez munkahelyek és magasabb bérek kellenek. 

Javítjuk a buszközlekedést, egységes és olcsó helyi bérletet 
vezetünk be Pécs és a környező települések között, felújítjuk 
a megye és a települések úthálózatát. Az EU-s források elher-
dálása helyett valódi és hasznos fejlesztéseket hozunk Bara-
nyába, melyek jó munkahelyek ezreit generálják majd.

Miért szavazzanak önre Hird, Somogy és Vasas lakói?
Én baranyai vagyok, nagyon sok barátom és ismerősöm 

van szerte a megyében. Pécs közelsége meghatározza a kör-
nyező települések életét, így Pécs fejlesztésével a térség is fej-
lődni fog. Elsődleges a közbiztonság, a vidéken élők bizton-
ságának növelése, a polgárőrség és a rendőrség megerősítése. 
Mi ezért dolgozunk. Kérem, április 8-án támogasson ön is, 
közösen sikerülhet!
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Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt

Kicsoda ön, melyik párt színeiben in-
dul? Hol nőtt fel, mivel foglalkozott ed-
digi életében?

Komloszaurusz vagyok. A Kárpát-
medencében nőttem fel, mindig is az 
emberek életének jobbításáért tevékeny-
kedtem. Nekem köszönhető, hogy a 16. 
században a szomszédos Somogy me-
gyében csak 42 medvetámadás történt.

Már az őshüllők korában megszervez-
tem a közúti szállítmányozást, azóta tudja 
mindenki, hogy TIR anno Saurus Rex volt.

Mit tart a választókerületben jelenleg 
legfontosabb megoldandó feladatnak? 

A választókerület legfontosabb meg-
oldandó feladata a közbiztonsági prog-

ram, a munkahelyteremtő bányászat és 
a helyi közlekedés beindítása.

Metróvonalat tervezünk Komló és 
Pécs közé, és a komlói csillesor régi sze-
relvényeinek felhasználásával libegőt 
Orfűre Hird, Vasas és Pécs érintésével.

Ennek elkészültéig tükrözzük az or-
fűi strandot, hogy a helyieknek addig se 
kelljen nélkülözni a strandolás élményét.

Hosszúheténybe kisvasutat építe-
nénk, amit Hirden keresztül a végtelen-
be hosszabbítanánk. Úgy látjuk, hogy a 
kisvasút jövedelmező üzletág, csak se-
gítenünk kell a felcsúti beruházásnak, 
amin a menekültválság kezdete óta több 
mint 300-an utaztak, mégis arra kény-
szerül a kormány, hogy pénzt gyűjtsön.

Megválasztása esetén mit szeretne el-
érni 4 év alatt a választókerületben?

Megválasztásom esetén el szeretném 
érni, hogy titkosítsuk a választási eredmé-
nyeket. A választásokat magát eltöröljük: 
a magyarok már döntöttek. Oktatási re-
formot hajtanánk végre, az egyetemeket 
bezárnánk, hisz a magyar fiatalok úgyis 
meg tudnak állni a lábukon külföldön is, 
az ottani egyetem elvégzése után. Itthon 
beindítjuk a hentes és mészáros, profit-
orientáltaknak a mészáros és mészáros 

OKJ-s képzést. Gyorstalpaló tömegoszla-
tó szakot is indítunk a választások utánra.

A választókerületben a legfontosabb 
programunk a gyémántbányászat bein-
dítása. A még fellelhető szenet környe-
zetbarát energia segítségével (a paksi 
árammal meghajtott nagy teljesítmé-
nyű lámpákkal napelemeket világítunk 
majd meg) alakítjuk gyémánttá.

Miért szavazzanak önre Hird, So-
mogy és Vasas lakói?

Szavazzanak rám, hiszen politikus va-
gyok, így a nevem egyenlő a megbízható-
sággal, és évmilliók óta várok arra, hogy 
nyíltan is támogathassam az embereket.

Megválasztásom esetén bevezetjük az 
általános korrupciót minden EU-s pénzre 
is. Az nem lehet, hogy brüsszeli bürokra-
ták döntsék el, hogy mire költjük a pénzü-
ket! A beruházásokat 100.000 évre fogjuk 
titkosítani, akkor majd én – vagy az addig 
elnyert örökélet birtokában akár önök is 
megtehetik – feloldom a titkosítást.

Az örökélet, az ingyensör és az adó-
csökkentés hármas vívmánya mellé jó-
magam a rezsieltörlés programjával is 
támogatom a helyi választókat.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – az 
egyetlen értelmes választás.

Tukora Gábor, Modern Magyarország Mozgalom Párt

Bemutatkozás: kicsoda ön, melyik 
párt színeiben indul? Hol nőtt fel, mivel 
foglalkozott eddigi életében?

Tukora Gábor vagyok, a Modern 
Magyarország Mozgalom Párt Baranya 
2. választókerületének képviselőjelöltje. 
Pécsett születtem, tanulmányaimat le-
számítva mindig itt éltem. Nős vagyok, 
három leánygyermekem van.

Humán diplomákat szereztem, és 
mielőtt vállalkozó lettem, közel tíz évig 
dolgoztam szociális területen.

Vállakozásaim szervezet- és gazda-
ságfejlesztéssel, illetve pénzügyi tanács-
adással foglalkoznak. Ha már nem is 
szociális területen, de segítői mivoltom 
jelenlegi munkám során is megma-
radt. A politikába is segítői hozzáállá-
som és szándékom vezetett.

Mit tart a választókerületben jelenleg 
legfontosabb megoldandó feladatnak?

Gondolom, ilyenkor egy „politikus” ki-
nyilatkoztat valami hangzatost, amire mé-
zesmadzagként ragadnak majd a voksok. 
Szerintem egy tisztességes ember jelen 
körülmények között nem ígérget semmit. 
Még akkor sem, ha politikus. De ha Hird, 
Somogy vagy Vasas lakói csak ígéreteket 
szeretnének, széles körben válogathatnak 
jelölttársaim közül, az irántuk érzett tisz-
teletem mellett. Kérem önöket, minden 
más esetben szavazzanak rám.

Megválasztása esetén mit szeretne el-
érni 4 év alatt a választókerületben?

Pécsett élek, Baranya egy részét kép-
viselném, de céljaim inkább az országot 
érintik. Pártom támogatottsága nem 
teszi lehetővé, hogy nagy eredményeket 
ígérjek. Megjegyzem, a támogatottabb 
pártok képviselői sem tehetnék, de a lel-
kük rajta. A magam részéről, újraterme-
lődő esélyegyenlőséget szeretnék. Tiszta 
versenyt a vállalkozásokban és az élet 
minden területén. Integráló társadalmat 
szeretnék a kitaszítással szemben.

Miért szavazzanak önre Hird, So-
mogy és Vasas lakói?

Csak akkor szavazzanak rám, ha sze-
retnék, hogy a következő parlament-
ben legyen valaki, akinek fontosak a 
tradicionális értékek, akinek a nemzet 
Európával együtt is értékes, akinek a 
szabadság felülírhatatlan értéket jelent 
a hétköznapokban, az emberi kapcso-
latokban és a gazdaságban is. Ha ennél 
is többet szeretne tudni rólam, nézze 
meg részletes bemutatkozómat, a www.
tukoragabor.hu oldalon.

Tukora Gábor
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Berkecz Balázs, Együtt
Bemutatkozás: kicsoda ön, melyik 

párt színeiben indul? Hol nőtt fel, mivel 
foglalkozott eddigi életében?

Berkecz Balázs vagyok, egy lánygyer-
mek büszke édesapja. Az Együtt jelölt-
jeként indulok a választáson. Pécsett 
születtem, itt is élek. Főépítész, tele-
püléstervező és területfejlesztési szak-
ember vagyok. Országgyűlési képvise-
lő még nem voltam sosem, de bízom 
benne, hogy 2018-tól Hird, Somogy és 
Vasas lakóit is képviselhetem majd a 
parlamentben.

Mit tart a választókerületben jelenleg 
legfontosabb megoldandó feladatnak?

Sajnos Pécs jelenleg nem rendelkezik 
olyan megvalósítható városfejleszté-
si stratégiával, amely megnyugtatóan 
megmutatná, hogyan lehet a várost 
fenntartható fejlődési pályára állítani 
a következő tíz év távlatában, az el-
ért eredményekre támaszkodva. Pécs 
további városfejlesztési lehetőségeire 
azonban jelentős korlátozó tényezőként 
hat a város adósságállománya és az álla-
mi gyámság, ezt rendbe kell tenni. 

Pécsnek és a térségnek jóval nagyobb 
mértékben szükséges részesülnie a fej-
lesztési támogatásokból, hiszen a rend-
szerváltás után hirtelen megszűnt 20 
ezer állami munkahelyet nem sikerült 
eddig visszapótolni. Ennek a térség-
nek állami közreműködéssel kell külön 
kedvezményeket biztosítani az itt be-
ruházni vagy letelepedni szándékozó 

vállalkozások számára, ezzel segítve a 
munkahelyteremtést.   

Megválasztása esetén mit szeretne el-
érni 4 év alatt a választókerületben?

Szakmai meggyőződésem, hogy 
megvalósítható, komplex városfejlesz-
tési stratégiával, bevételtermelő kiadá-
sokkal, a közszféra és a magánszféra 
strukturált együttműködésével – akár 
uniós támogatások nélkül is – van lehe-
tőség komoly fejlődési pályát befutnia 
Pécsnek, de ez elválaszthatatlan a he-
lyi gazdaság fejlődésétől. Ezért Pécsett 
a legnagyobb hangsúlyt a megfelelő 
város- és gazdaságfejlesztési stratégia 
kidolgozása mellett a helyi gazdaságra 
kell fordítani. Pécsnek szüksége van a 
befektetői tőke támogatására is, amely 
készen áll az új minőségek létrehozásá-
ra (például a kreatív iparban), elő kell 
segíteni az egyetem és a legfejlettebb 
technológiákat alkalmazó ipari vállal-
kozások együttműködését.

Kormányra jutás esetén be kell fejez-
ni az M9, az M6 és az M60-as építését, 
mert az új befektetőket és beruházókat 
hoz a térségbe. Ezek elérésén fogok első-
sorban dolgozni.   

Miért szavazzanak önre Hird, So-
mogy és Vasas lakói?

A Fidesz kormánykomisszárokat sza-
badított ránk mindenütt, de én a szervi-
lizmussal szemben a szakmaiságot kép-
viselem. Nem hatalmat akarok, hanem 
lehetőséget. Fogékony vagyok és érzé-
keny az emberek problémáira, miköz-
ben közel 20 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkezem. Tapasztalatból tudom, 
hogy kizárólag munkával lehet tartós 
eredményeket elérni. Pécsnek és Bara-
nyának ma bátor emberekre van szük-
sége, akik nem félnek változtatni, akik 
nem félnek együttműködni egymással. 
Számomra a politika közügy. Közös 
céljaink tisztességes szolgálata, közös 
problémáink megoldása, az igazság ki-
derítése. Ezért küzdöttem a Pécs mellé 
tervezett atomhulladék-lerakó ellen, és 
ezért lepleztem le a pécsi városvezetés 
dilettáns, milliárdokat felemésztő gaz-
dálkodását, de szót emeltem a pécsiek 
közös vagyonának elherdálása ellen is. 
Ezért dolgozom a tisztességes közéle-
tért, egy szabadabb Magyarországért. 
Ezért kérem minden változást óhajtó 
választó támogatását.

2018. április 8.
A szavazás 

6:00 órától 19:00 óráig 
tart.

Országgyűlési 
képviselő-választás

2018. április 8.
A szavazás 

6:00 órától 19:00 óráig 
tart.

Országgyűlési 
képviselő-választás
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Körömi Attila, 
Momentum

Bemutatkozás: kicsoda ön, melyik 
párt színeiben indul? Hol nőtt fel, mivel 
foglalkozott eddigi életében?

Hódmezővásárhelyen  születtem 1959- 
ben. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolán 1980-ban diplomáztam. Szü-
leim nyugdíjazásukig gyári munkások 
voltak.

Közel húsz évet dolgoztam a kereske-
delemben és a szakmámmal kapcsola-
tos más munkakörökben. Kuratóriumi 
elnökként részt vettem a Szentlőrinci 
Gazdanapok országos hírű szakvásárrá 
fejlesztésében.

1990 és 2002 között a Fidesz pécsi 
közgyűlési képviselője voltam. 1998-
ban és 2002-ben országgyűlési kép-
viselői mandátumot szerezve vettem 
részt a közéletben. Az országgyűlésben 
a számvevőszéki, a honvédelmi és a 
rendészeti bizottságokban dolgoztam. 
2004. április 13-án kiléptem a Fidesz-
ből. Akkor hagytam ott, amikor szá-
momra világossá vált, hogy eldobta ma-
gától az elveit, a polgári Magyarország 
gondolatát.

Tiszta lelkiismerettel léptem ki a po-
litikából. Először eredeti szakmámban, 
a kereskedelemben helyezkedtem el, 
majd 2010 szeptemberétől – 51 évesen 
pályát módosítva – szakiskolában taní-
tok.

Hiszek a polgári gondolatban: az adó-
elkerülés helyett a tisztességes adó meg-

fizetésében; a kulturált párbeszédben; a 
kritikus gondolkodásban; az egyén és 
a közösség érdekeinek összhangjában; 
a céljai mellett kitartó, közéleti felelős-
séget vállaló polgárban. Hiszek abban, 
hogy ezek a tulajdonságok ott vannak a 
konzervatívokban, a baloldaliakban, a 
liberálisokban és a zöldekben.

A politikai bal- és jobboldal meghala-
dását célul tűző Momentumhoz magától 
értetődően csatlakoztam. A rendszervál-
tás folyamatára rákövült hazugságok-
tól mentes, tenni akaró új generáció az 
egyedüli hiteles erő számomra. Polgári 
értékrendem képviselete szépen megfér 
a Momentum programján belül. A gene-
rációjuk iránt érzett felelősség vezetett a 
jelöltségig. Az én korosztályom a rend-
szerváltó generáció, ők a gyerekeink. Ki 
másnak szavaznék bizalmat, mint saját 
felnőtté lett gyerekeinknek, akiktől a po-
litikai elit ellopta az igazságot.

1990 óta a Momentum az első telje-
sen új, azaz a rendszerváltó pártokhoz, 
erőcsoportokhoz semmilyen módon 
nem kötődő párt. Politikai kultúravál-
tást hirdetett meg, ami gondolkodás-
módbeli, erkölcsi paradigmaváltást je-
lent: ne csapjuk be tovább önmagunkat, 
hiszen ami az országban zajlik, az seho-
va nem vezet. Ez a gondolkodásmód az 
enyém is.

Egyetértek a Momentum alapértékei-
vel: az esélyteremtéssel és a szolidari-
tással; a teljesítményelvűséggel; egy új, 
pozitív és befogadó nemzetkép megte-
remtésével. És végre egy párt komolyan 
vette, hogy szükség van egy részletes 
választási program elkészítésére. A Mo-
mentum hónapokon át zajló program-
alkotó munkájának nagy szerepe volt 
abban, hogy csatlakoztam a mozgalom-
hoz, mert számomra a program fontos 
garancia.

Mit tart a választókerületben jelenleg 
legfontosabb megoldandó feladatnak?

A legfontosabbat nehéz kiemelni a 
számos teendő közül. Az alábbiakat tar-
tom mielőbb megoldandó feladatoknak:
•	 A kisvállalkozói virtus megerősítése 

a programunkban vállaltak alapján.
•	 Az igényeket követő rugalmas közös-

ségi közlekedés kialakítása a falvak 
és Pécs között.

•	 Az M60-as autópálya Pécs és az Or-
mánság érdekei szerinti folytatása.

•	 A volt tüzérlaktanya és a Karolina 
külfejtés áldatlan állapotainak felszá-
molása.

•	 Az uránbánya visszahagyott terüle-
teire az ott élőkkel egyeztetett meg-
oldás megtalálása.

•	 Pécs keleti városrészének rehabilitá-
ciója. Ez elsősorban sportolási, mű-
velődési és kulturális tevékenységek 
meggyökereztetését jelenti. Életre 
kell hívni egy utazó, felzárkóztató 
iskolát, mely „házhoz” megy. Ez a 
rehabilitációs program a területen 
ma is dolgozó, illetve az újonnan ala-
kuló civil szervezetek munkáján kell, 
hogy alapozódjon.

•	 A választókerület 18 települést foglal 
magába. A térség nehéz helyzetéből 
Pécs, Komló, Kozármisleny és a kör-
nyékbeli falvak csak közösen, őszinte 
együttműködéssel lábalhatnak ki.

Megválasztása esetén mit szeretne el-
érni 4 év alatt a választókerületben?

Az előbb felsorolt feladatok közül a 
kisvállalkozói és a közlekedési program 
elindítása és kibontása, valamint az 
M60-as átgondolt folytatása és a válasz-
tókerület településeinek összeszervező-
dése csak szélesebb politikai és szakmai 
egyetértés mentén valósítható meg. A 
képviselő e teendők napirenden tartá-
sáért felel.

A többi feladat megoldásában már 
sokkal nagyobb a képviselő személyes 
felelőssége. Szívesen is vállalom a volt 
tüzérlaktanya és a Karolina külfejtés 
rendbetételének, valamint a volt urán-
területek és a keleti városrész rehabili-
tációs programjai végrehajtásának rév-
be juttatását.

Mindezeken túlmutatóan a fő célom, 
hogy a választókerületben élő családok 
tankötelezett gyerekei közül lehetőleg 
senki ne maradjon ki az iskolából. Ezt 
a célt szolgálja az utazó iskola életre hí-
vása is.

Miért szavazzanak önre Hird, Somogy 
és Vasas lakói?

1981 és 1987 között Vasason éltem, 
mindhárom településrészt ismerem.

Az életutam során felhalmozott 
számos tapasztalatom, ügyszerető ki-
tartásom és elvszerű közéleti szerep-
vállalásaim alapján számítok a hirdiek, 
vasasiak és somogyiak szavazataira.
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Megszépül a Berze!
Több mint 20 év után teljesen megújul a vasasi Berze N. 
J. Művelődési Ház. A Vasasért Egyesület által lassan kettő 
éve megtervezett, de csak ez év elején elnyert EFOP-4.1.7-
16-2017-00255 – A közösségi művelődési intézmény – és szer-
vezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. 
felhívásra beadott „KULIPINTYÓ” – A Berze Nagy János 
közösségi tér fejlesztése c. nyertes pályázatunknak köszön-
hetően. A jelenlegi projektünk és a többi nyertes pályázatok 
egyébként sem tartalmaznak érdemben rezsidíjak finanszí-
rozását biztosító elemeket, továbbá a programjaink is mind 
ingyenesek, így a megemelkedett költségeket az amúgy is 
épphogy elégséges önkormányzati támogatásból kellene fi-
nanszírozni.

A nagy helyiség hétköznap délután 80%-os kihasználtság-
gal működik, míg a kis helyiségek a méretük miatt nem jól 
hasznosíthatók, így 10% körüli a kihasználtságuk. A jelen-
leg megvalósítás alatt lévő EFOP-1.3.5-16 projektünknek 
is van itt tevékenysége, és igény van további tevékenységek 
áthozására ebbe a kultúrházba, de a jelenlegi állapot szerint 
csak a Somogyban (1,5 km-re lévő) üzemelő Kossuthban van 
szabad kapacitásunk a megvalósításhoz. További nyertes 
EFOP-3.3.2-16 pályázatunkból 5 db heti tevékenységnek 
lehet az átalakított Berze kultúrház a megvalósítási hely-
színe, míg a másik nyertes EFOP-3.7.3-16 pályázatunkban 
szintén 5 tevékenységet terveztünk ide. A fenti tevékenysé-
geken kívül szeretnénk további 5 új tevékenységet megva-
lósítani a Berzében.

A projekt fejlesztéseként létrejövő két új közössé-
gi térbe új fűtési rendszer kerül bevezetésre, melyet egy 
kondenzációs kazán beszerelése (a mostani konvektorok 
helyett), és a hozzá tartozó fűtőtestek felszerelése old meg. 
Emellett a klubhelyiségekben a régi nyílászárók helyett 
újak lesznek beépítve, így tudjuk csökkenteni a rezsiköltsé-
geket, amelyek a további fejlesztésekre adnak a későbbiekben 
lehetőséget, amellett, hogy az elavult és veszélyes konvekto-
rok megszüntetésével és a mosdók fűtötté tételével a kom-
fortérzet is javul.

A kombinált kazán lehetővé teszi, hogy a kiszolgáló-
helyiségekben modern központi fűtés és mindenhol me-
leg víz is legyen. Az új terek kialakítását két kis helyiség 
összenyitásával érjük el, így a létrejövő nagyobb terem új 
burkolatot kap, és a helyiségben korábban nem éppen alkal-
mas módon elhelyezett klubok eszközei egy zárható beépített 
új szekrényrendszert kapnak, ezzel javítjuk a tér kihasznál-
hatóságát. A szükséges eszközök és bútorok is mind el-
pakolhatóak lesznek (összecsukható asztalok, rakásozható 
székek, laptopok), így téve valóban multifunkcióssá a teret.

Nyertes projektjeinkről röviden:
EFOP-3.3.2-16-2016-00359 – MI VAGYUNK A GRUND! 

– Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. 
pályázat. Megvalósítási időszak: 2018. 05. 01. – 2019. 10. 31.

A „Mi vagyunk a Grund!” projektben összesen 26 program 
32 programelemmel valósul meg, 6 együttműködési szerző-
dést kötöttünk a térség nevelési és oktatási intézményei-
vel. Három helyi általános iskola (Somogy, Vasas, Hird), 
egy helyi óvoda (Vasas), egy külvárosi középiskola (Pécs-
Budai városrész) és egy városon kívüli általános iskola 
(Abaliget). A fejlesztésben részt vevők: óvodások (3-7 év): 
645 fő, ebből 277 fő hátrányos helyzetű, általános iskolások 
(7-14 év): 3140 fő, ebből 1350 hátrányos helyzetű, középis-
kolások (14-20 év): 775 fő, ebből 333 fő hátrányos helyzetű 
gyerekek lesznek.

EFOP-4.1.7-16-2017-00255 – „KULIPINTYÓ” – A Berze 
Nagy János közösségi tér fejlesztése – A közösségi művelődési 
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktu-
rális fejlesztései c. pályázat. Megvalósítási időszak: 2018. 03. 
01. – 2019. 08. 31. Lásd fentebb a részleteket.

EFOP-3.7.3-16-2017-00155 – „TANULJ TINÓ!” 
KOBEKO OK(OS)ÍTÓ – Az egész életen át tartó tanulás-
hoz hozzáférés biztosítása c. pályázat. Megvalósítási időszak: 
2018. 02. 01. – 2021. 01. 31.

A 3 évig tartó pályázatban képzési és önképzési, va-
lamint tudásátadási formák megvalósítása történik, az 
egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközei-
nek alkalmazásával a következő tanulási formákban: tanfo-
lyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló), 
klubfoglalkozás, havi szakkör, heti szakkör, ismeretterjesztő 
előadás-sorozat, műhelyfoglalkozás, művészeti csoport, al-
kotócsoport, foglalkozássorozat, szabadegyetem, e-learning 
foglalkozások, kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor 
megvalósítása. A projekt alapja a korábbi sikeres TÁMOP-
5.5.1.B-11/2). A családi közösségi kezdeményezések és 
programok megerősítése  Építő közösségek a családokért c. 
pályázatunk, amely jelenleg fenntartási időszakban van, 
és illeszkedése a jelen támogatási lehetőséghez optimális és 
időszerű

EFOP-1.3.5-16-2016-00389 – KOBEKO KÖZÖSSÉGI 
KULTURKOHÓ – Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat. Megvalósítási időszak: 2017. 
02. 01. – 2020. 02. 29.

A 37 hónapos projektünkben összesen 14 programele-
men 804 alkalommal összesen 8460 részvételt érünk el, 
3 rendezvényen 9 alkalommal 900 résztvevővel, míg 12 
eseményen 42 alkalommal 1860 személy vesz részt. Eze-
ken felül egy szolgáltatást napi 6 órában biztosítunk civil 
szervezetek és közösségek számára, elkészül a helyi értékeket 
összesítő hiánypótló, exkluzív kiadványunk 2. kiadása, lét-
rejön egy fotókiállítás, és a helyi Sok Hírünk Van újságban 
37 alkalommal (havonta) 2 oldalas mellékletben hirdetjük 
– nem csak a saját – programjainkat.

Berényi Zoltán s.k.
Vasasért Egyesület elnöke
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„Tanulj Tinó!” KOBEKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által 

meghirdetett EFOP- 3.7.3-16 sz. Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása c. felhívás program beszámolója és ajánlója

Historika: április 18., 17:30. (Helyszín: Székház, Benze J. u. 6.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nemze-
tiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gyakorlati 
kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tu-
dásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre 
és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása 
elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés 
során megszerzett ismeretek, képességek és az iskolai tanu-
lás közben elsajátított tudás között.
Angol nyelv kezdőknek: áprilistól minden kedden 13:30-tól 
Angol nyelvi képző klub, mely angol nyelvismeretekkel nem 
rendelkező résztvevők számára nyújt ismereteket. A tanulás idő-
beli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős 
és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek 
és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között. A tanítás 
folyamatának fontos eleme, hogy az óra tartalmilag és módszer-
tanilag változatos legyen, az egyes lépések logikusan kövessék 
egymást. Az egyes munkaformák – frontális, páros, kiscsopor-
tos, egyéni - és azok tartalma indokolt és változatos legyen. 
Kismama mentálhigiéne: április 19., 10:00
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfliktusmegoldási módszerek megismertetése, valamint 
használata. A képzésben részt vevő képessé tétele az ember és 
az emberi kapcsolatok, az ember és a környezete komplexi-
tásának megértésére, belső és külső folyamatainak értelme-
zésére, befolyásolására, saját harmóniájának megőrzésére, 
valamint helyreállítására.
Komplex testi-lelki gondozás – Jóga: Kéthetente: április 6. 
16:30. Április 20., 16:30
 A hatha jóga először a fizikai testre fordítja a figyelmét, ami 
úgy jelenik meg, mint a lélek megtestesülésének és tevékeny-
ségeinek az eszköze. Az elme megtisztítása nem lehetséges a 

test megtisztítása nélkül, amelyben működik, és amely befo-
lyással van rá.
Kommunikációs tréning: április 4., 17:00. Április 18., 17:00.
Ki ne tapasztalta volna, hogy nap mint nap egy személyben 
több szerepet is játszik? Mert egyszerre anyuka és társ, meg 
barát és kolléga? Nem beszélve arról, hogy van olyan, amikor 
páciensként és ügyfélként kell „megjelenni” és játszani, alakí-
tani a szerepet. És ki ne tapasztalta volna, hogy ezek a szerepek 
időnként egymásnak feszülnek? Egy kis tréningezéssel, oda-
figyeléssel, tudatossággal mégis kisimíthatóak az ellentétek…  
Erről fogunk beszélni, beszélgetni. Így körbejárjuk a „kinek”-
„mit”-„hogyan”-t... Gyesen innen és túl mindenkit várunk!

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a prog-
ramok a Kossuth Művelődési Házban lesznek.
A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személye-
sen a Kossuth Művelődési 
Házban (Búzakalász 
u. 47.), telefonon a 
72/337-838, illetve 
a +3630/183-
5730 telefon-
számokon 
és az info@
kobeko.hu 
e-mail-
címen.

Árusítási helyszín változás
Tájékoztatjuk a vasasi lakosságot, hogy a Ber-
ze N. J. Művelődési Ház felújítási munkálatai 
miatt az árusok a KoBeKo – Kossuth Műve-
lődési Házban, Somogyban, a Búzakalász u. 
47. szám alatt fognak árusítani 2018. augusz-
tus 1-ig.

Somogyi Klaudia
KoBeKo munkatárs

lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személye-
sen a Kossuth Művelődési 
Házban (Búzakalász 
u. 47.), telefonon a 
72/337-838, illetve 
a +3630/183-
5730 telefon-
számokon 

info@info@
kobeko.hu
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Településeink hírei
A Vasasi Szent Borbála Egyesület és a közmunkásaink ösz-
szefogtak, március 15-re fellobogózták mindhárom telepü-
lést. Az egyesület az általa elnyert EFOP-os pályázati támo-
gatásból beszerezte az anyagokat 90 ezer forint értékben, a 
közmunkásaink pedig a zászlókat rúdra rögzítették, és a vá-
sárolt vasanyagból zászlótartókat készített. A 60 db zászló a 
településeink forgalmasabb pontjain lévő villanyoszlopokra 
kerültek felszerelésre. A közmunkások épületének homlok-
zatára is felkerült a Biokom által adományozott nagyméretű 
lobogó, és a Kodály Művelődési Ház is lakossági kérésre új 
zászlót kapott.

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége március 
17-i éves beszámoló közgyűlése keretei között dr. Hoppál Pé-
ter és Csizi Péter parlamenti képviselők egy-egy Opel típusú 
járőrautót adtak át ünnepélyes keretek között három pécsi 
polgárőr egyesület részére.

A kedvezményezettek közé a vasasi Pécs Keleti Városrész 
Polgárőr Egyesület is bekerült. Az autót az egyesület elnöke, 
Rózsa-Bakacsi Ferenc vette át. Az autók eddig a rendőrség 
szolgálatában álltak. A jó állapotú, kedvező fogyasztású jár-
mű a vasasi polgárőrök munkáját fogja megkönnyíteni. 

Március 16-án a késő esti órákban a Belvárdi vízfolyás Kút 
utcai – Gabona utcai szakaszán a sok esőzés következtében 
kritikus szintet ért el a patak. A vízszint alakulását folyama-
tosan figyelemmel kellett kísérni, mert 20-30 cm-es ingado-
zása kiöntéssel fenyegetett. Ezen a szakaszon nem volt veszé-
lyeztetett ingatlan, a felette lévő szakaszokon pedig az elmúlt 
években végzett árvízvédelmi munkálatok eredményeként 
nem voltak problémák. A helyszínt biztosító vasasi polgár-
őrökkel, a kiérkező tűzoltókkal és a segítségre siető Pécsi 
Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület önkénteseivel megkezd-
tük a károk megelőzését. A Biokom kiszállította a homokot, 
zsákokat töltöttünk meg, és egy rövid szakaszon megakadá-
lyoztuk a patak kiöntését.

Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek.
Utoljára, ha jól emlékszem, 2010 és 2014 májusában volt 

árvíz a területen, azóta 2014 júliusában elkészült a kritikus 
szakasz megerősítése, kiépítése. Eddig jól vizsgázott a patak-
meder. Sajnos a Szövetkezet utca északi szakaszával határos 
magánerdők kiirtása nem tett jót a csapadék elvezetésének. 
A lezúduló esővíz sokkal gyorsabban, akadályok nélkül éri 

el a patakot, intenzívebbé vált a vízfolyások kialakulása, és 
az elinduló talajerózió folyamatosan hordalékot hoz a patak 
medrébe. A mederben megtelepedő vízinövények folyamatos 
problémákat okoznak. Kértem a Biokomot, hogy a kritikus 
szakaszokon mederkotrásokat végezzenek.

A Közgyűlés március 14-én fogadta el a 2018. évi költségve-
tését. A rossz hír, hogy a költségvetés rendkívül feszes, lehet 
úgy is mondani, hogy kényszerből rendkívül takarékos. En-
nek ellenére a településeinket illetően pedig jó hírrel tudok 
szolgálni. Azok az összegek (képviselői keret, Település-
részi Testületi keret), amelyeket a korábbi években támo-
gatásként megkaptunk, továbbra is megmaradtak a város 
költségvetésében. Rövidesen elkészítjük a testület költség-
vetését is. Valószínűsíthető, hogy az időszakos likviditási 
problémák miatt a támogatások kifizetésének ütemezése 
kissé nehézkes lesz. 

A hirdiek számára jó hírekkel szolgálhatok. A Városfejleszté-
si Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása szerint ez év nyarán 
megkezdik a hirdi óvoda teljes felújítását, korszerűsítését. El-
végzik a tető javítását, az épületet hőszigetelik, a nyílászáró-
kat kicserélik és az épület víz-, elektromos és fűtési hálózatát 
is megújítják. A hirdiek eddig nem rendelkeztek gyermekor-
vosi rendelővel, ezért az épület egy toldalékkal is ki fog bővül-
ni, amiben egy új rendelőt létesítenek.

Talán most már nagy valószínűséggel kijelenthetem, hogy 
beteljesül a hirdiek több évtizedes kívánsága. A tervek sze-
rint 2019-re fel fog épülni a minden igényt kielégítő faluház. 
A napokban kaptam kézhez a tervezett épület látványtervét, 
alaprajzát, és mire ez az újság megjelenik, remélem, el fog 
készülni az épület kiviteli terve is. Az elképzelések szerint a 
Zengő utcai, sportpálya előtti területre tervezik. Az épületben 

a következő helyiségek kapnak elhelyezést: 111 fő befogadá-
sára alkalmas nagyterem (113 m2), ahol még egy mobil szín-
pad is elfér, teakonyha (13 m2), iroda (8,5 m2), raktár (12 m2), 
tágas közlekedő (34 m2), szélfogó (3,3  m2), mosdók és öltöző 
(kb. 30 m2), és egy hatalmas fedett terasz (90 m2).

Még ebben az évben megkezdődik a hirdi körzeti orvosi rende-
lő, a somogyi gyermekorvosi rendelő és a vasasi körzeti és fog-
orvosi rendelő épületeinek felújítása, korszerűsítése is. Jelenleg 
már folynak a kivitelezői közbeszerzési eljárások. Valamennyi 
épület a hatályos előírásoknak megfelelően átalakításra kerül, 
hőszigetelést kap, a burkolatok és nyílászárók cseréjét elvégzik, 
és a gépészeti berendezések is meg fognak újulni.

Huba Csaba
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója. 

•	Tea-ház: Március hónapban az Uránia moziban vol-
tunk a gyerekekkel. Részt vettünk az Internet Fiesta 
nevű programban is, ami arról szólt, hogy mai és régi 
stílusú mesékkel ismerkedhettek meg a gyerekek az in-
terneten. A húsvét közeledtével mi is készítettünk nyu-
szis és hímes tojás fi gurákat.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

•	Baba-mama klub: minden héten csütörtökön 10:00 
órakor a Kossuth Művelődési Házban.
Ringató: az időpont egyeztetés alatt, pontosítás után a 
Facebookon kerül kiírásra. 
Mocorgó: április 5., 10:40 (Kossuth)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

•	Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás 
céljából, a sportágat kedvelő játékosok számára.
Minden csatlakozót szívesen látunk! Hétfő, kedd, szer-
da, 16:30! 
Következő háziverseny: április 28., 16:00 (Kossuth)
Klubvezető: Hering Gyula

•	Kattanj rá, Nagyi! A találkozások folyamán főként 
gyakorlati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes 
problémákra, kérdésekre. Foglalkozások továbbra is 
csütörtökönként 17:30–19:00 óráig folynak, melyekre 
szívesen várunk minden további érdeklődőt a Kossuth 
Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

•	Történelemklub. A következő előadás témája a KDNP 
története lesz.
Időpont: április 18.,  17:30 (Kistamás Gyula Könyvtár)
Előadó: Czeininger Tamás

•	Életmódváltó klub. Folyamatosan bővül Életmódvál-
tó klubunk. Továbbra is a téma a helyes táplálkozás, 
a tudatos vásárlás és a rendszeres sport bevezetése az 
életünkben. Újabb klubfoglalkozás április 11., 17.00, 
Kossuth Műv. Ház.

Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre 
(előzetes időpont-egyeztetéssel) és tanácsadásra. Ér-
deklődni lehet személyesen, e-mailben és telefonon 
is a Kossuth Művelődési Házban: info@kobeko.hu 
+3630/183-5730, és megtalálsz a Facebookon is.
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket a szokásos 
elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelődési 
Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-838, illet-
ve a +3630/183-5730 telefonszámokon és az info@kobeko.
hu e-mail-címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált, az elő- és hátlapot tartalmazza): vékony = 300 Ft, közepes = 500 Ft, vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 = 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás: Fekete-fehér: egyol-
dalas A/4 = 15 Ft, A/3 = 30 Ft, kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 = 140 Ft, A/3 = 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés: (PDF formátumban) A/4 = 30 Ft/oldal, A/3 = 60 Ft/oldal. Fax fogadása 
és küldése: belföld: 250 Ft/1 oldal (150 Ft minden további oldal), külföld: 400 Ft/1 oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internethasználat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/oldal. CD-írás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. KARRIER: Képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés.
Motivációslevél-írás és tanácsadás: 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
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80 éves a Bányászotthonunk!
Március elején megdöbbenéssel olvastam a Facebookon, hogy egy meghívó nőnapi bálra invitálja a vasasiakat, még-
hozzá nem is akárhova, az óvoda dísztermébe.

Nos, közel 3 éve, amikor a falugyűlé-
sen megállapodás született az óvodá-
ért kampányolók és a szimpla vasasi 
lakosok és civil szervezetek között 
Bányászotthonunk felújítása ügyé-
ben, akkor az is megígértetett, hogy 
a kultúrház nagyterme (színpad 
nélkül ugyan), de funkcionálisan 
ugyanúgy betölti a korábbi szerepét, 
mint az eltelt 80 évben idáig. 

Ez a valaha szebb napokat látott bá-
nyásztelepülés mindenét a bányászat-
nak köszönheti, de már alig maradt 
épület, ami még fennmaradt a régi 
időkből. És sajnos létszámunkban is 
egyre kevesebben vagyunk, akiknek 
közük volt hozzá, és még emlékszünk 
a régi időkre. Egyre kevesebb a bá-
nyász, az özvegy és a bányászgyerek 
vagy unoka, aki itt él. Jómagam, aki-

nek a dédapját Németországból tele-
pítették ide bányásznak, a nagyapám 
és az apám is itt köpte ki a tüdejét, 
szívügyemnek kell, hogy tekintsem, 
hogy ami még megmaradt, az marad-
jon is meg az utókor számára. És az 
nem lehet az óvoda díszterme!

És ez vonatkozik a napi szóhasz-
nálatra is, a köztudatból nem enged-
hetjük ki azt, hogy ezt az épületet 
1938-ban a DGT Bányászotthonnak 
építette a bányászfalu részére.

Éppen ezért, javaslatomra, a Vasa-
sért Egyesület a Szent Borbála Egye-
sülettel közösen (az önkormányzat 
egyetértésével) a bányásznapi ün-
nepségek keretében méltó márvány-
táblát szeretne elhelyezni a Bányász-
otthon fennállásának 80. évfordulója 
alkalmából.

Ezek után tisztelettel és nyoma-
tékosan felkérünk minden benn-
szülött és betelepült – de lakhelyét 
tisztelő – lakost, hogy ezt az épületet 
ne engedje senki szóban sem „díszte-
remmé” degradálni. 

Mert a bányász hagyományőrzés 
valahol itt kezdődik… mert akkor 
nincs értelme semmiféle új park 
vagy emlékmű létrehozásának, ha a 
meglévőt nem védjük, mint ahogy 
a „bányamanózás” is felesleges bo-
hóckodásnak tűnik, ha a felnövekvő 
nemzedék ezt a házat nem Bányász-
otthonként tiszteli és ismeri.

Mert ha előbb csak díszteremmé 
minősítik a Bányászotthonunkat, 
nagyon félő, hogy ha a jövőben az 
óvoda vezetője nem vasasi, és nem 
a Kabar igazgató bácsi unokája lesz 
(10-20 év múlva) az utódját már nem 
fogja érdekelni a nagyterem funkcio-
nális használata sem! 

Ezért célszerű lenne – ha eddig 
még nem tették meg –, hogy a többi 
óvodától eltérően a vasasi óvodának 
a költségvetésében mindenkor írott 
formában biztosítsák a kultúrterem 
működtetésének (éjszakai báli ügye-
let személyi költségei) honorálását. 
Ennek „kiharcolására” tisztelettel ké-
rünk minden érintett vezetőt. (Ön-
kormányzat, óvoda, civil szerveze-
tek.) 

Kisné Hering Irén
a Jószerencsét Asszonyklub vezetője

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy,  
Búzakalász u. 3–5.  
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 
72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Látogatható minden pénteken 
15.00–16.30-ig.

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT:
Hétfő: zárva, kedd 15–18 óra
Szerda, csütörtök 15–17 óra
Péntek 15–18 óra
Könyvtáros: Somogyi Klaudia

KOSSUTh KÖNYvTÁRPONT:
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Hétfő, csütörtök: 12–17
Kedd, szerda: 8–13
Péntek: 12–20 óráig
Könyvtáros: Novák Gyöngyi
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Mindenki tudja: április elseje a bo-
londok napja, de vajon honnan ered a 
kifejezés, melyet a világ szinte minden 
részén megtartanak. Egyesek szerint 
az ókori tavaszünnepek maskarás-bo-
londozós színjátékaiban, mások sze-
rint különféle középkori naptárrende-
zésekben, eseményekben kereshetjük 
a gyökereit. Valószínűleg mindegyik 
igaz. Volt idő, amikor eldurvultak és 
egyre féktelenebb formát öltöttek a 
bolondozások, ezért az egyház, mely a 
középkorban állami erővel rendelke-
zett, egyre több szabályt vezetett be az 
április elsejék miatt. Mára a szokások 
gyakorlata inkább egymás ugratására 
korlátozódik.

Az első hiteles, bolondos esemény 
egy 1538-as pénzügyi akcióhoz fű-
ződik: az augsburgi országgyűlés 
április elsejében jelölte meg azt a 
napot, amikor a régi fizetőeszközt 
új, értékesebb érmékkel lehet lecse-
rélni. A spekulánsok óriási összege-
ket fektettek be, ám ők is és az állam 
is rosszul számoltak. A pénzreform 
becsődölt, ráfizettek, nevetségessé, a 
nap bolondjává váltak.

Franciaországban IX. Károly ki-
rály 1564-ben naptárreformot ve-
zetett be: a régi szerint az év április 
1-jén kezdődött, az új szerint pedig 
január 1-jén. A gondot az ajándé-
kozási szokások rögzülése okozta, 
hiszen megszokták, hogy április 
1-jén ajándékozzák meg egymást 
az új év alkalmával. A cserét sokan 
nem tudták megjegyezni, nem tud-
tak alkalmazkodni az új rendhez, így 
nevetségessé váltak. Ezután a hamis 
évkezdetet hamiskodással, bolondo-
zással ünnepelték meg.

Magyarországon elsősorban a 
gyerekek váltak a nap kárvallottjai-
vá: őket például játékból megvesz-
szőzték vagy boltba küldték olyas-
mikért, hogy „hozzál esernyőmagot, 
trombitahúrt, hegedűbillentyűt” – az 
eladó pedig kinevette őket. A beug-

rottakat aztán így csúfolták: „április 
bolondja, május szamara…!” 

Svédországban 1962-ben egy té-
véállomás emberei tréfálkoztak az-
zal, hogy az adást átváltják színesre. 
A nézőknek csak egy női harisnyát 
kellett a képernyőre húzni, amit több 
százezren meg is tettek. 8 évvel ké-
sőbb, hogy bizonyítsák, mennyire 
„hagyománytisztelők”, éppen április 
1-jén indították el a színes adást – 
immár harisnya nélkül.

Olykor komoly szervezetek, mint 
a NASA is, beszálltak az átverésekbe: 
2005-ben a Víz a Marson! szalagcí-
met jelentette meg a honlapján. Aki 

ráklikkelt, rögtön meg is bizonyo-
sodhatott az állítás igazságáról.

Szűcsné Erika 

Április bolondja

Polgárőr hírek
A Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület egy számunkra új 
személygépjárművel gyarapodott! 2018. 03. 17-én Dakos József 
megyei rendőrfőkapitány, dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár úr jóvoltából juthattunk hozzá egy leselejtezett Opel 
Astra H típusú, nagyon jó állapotban lévő volt rendőrautóhoz.

Nagyon nagy örömmel vettük át a gépjárművet, de emiatt 
sajnos meg kell válnunk szeretett régi Lada típusú csodajár-
gányunktól. Sajnos egyesületünk nem áll úgy anyagilag, hogy 
2 db gépjárművet fenntartson így fájó szívvel búcsúzunk.

Esemény
2018. 03. 17-én szolgálatba állítottuk új járőrautónkat! A dél-
utáni órákban a nagy esőzés miatt megduzzadt Pécs-Vasason 
a gát és 3 házat veszélyeztetett a Kút utcában.

Értesítettük a katasztrófavédelmet, akik nagyon gyorsan a 
helyszínre siettek! Ők is megállapították, hogy homokzsáko-
kat kell a már kicsit kiáradt patak mentére elhelyezni.

Ekkor riasztották a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egye-
sületet, akik 2 gépjárművel és 6 fővel a helyszínre érkeztek! 

Egyesületünk is riasztotta állományának mozgatható ré-
szét, 7 fővel segítettünk!

EZ EGY IGAZI CSAPATMUNKA VOLT! KÖSZÖNJÜK!
Első szolgálata új kocsinknak, de már az első bevetése 

megvolt
Köszönet a Kis-Bocz családnak és a Vasasi Gazdaboltnak, 

hogy anyagi hozzájárulással segítik egyesületünk működését!
Tisztelettel: Rózsa-Bakacsi Ferenc, elnök
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Megújult szociális helyiségek a Kossuthban!
Befejeződtek a felújítási munkála-

tok a Kossuthban. Megújultak először 
a férfi, majd a női blokkok is. Minden 
helyiségben teljes körű burkolatcse-
rére, festésre és szaniterek cseréjére 
került sor. Mindezek mellett a kom-
fort növeléseként bevezetésre került 
egy meleg vizes bojler is.

A munkálatokban közreműködött: 
Hering Gyula, Gálos András, Méhész 
István, Musztács József és Werner Ba-
lázs

Pokorny Evelin
KoBeKo munkatárs

Meghalt Egervári Klára, 
az egyik utolsó magyar díva

Elhunyt a 81 éves Eger-
vári Klára (1936–2018), a 
zalaegerszegi színház le-
gendás színésznője

Rövid betegség után, 
március 12-én délután el-
hunyt a 81 éves Egervári 
Klára, a zalaegerszegi szín-
ház legendás színésznője, 
becenevén mindenki Egér-

kéje. Az utolsó színházi dívák egyike volt, akinek 
pezsgőt ittak a cipőjéből, hintóval vitték, és virág-
csokrokkal halmozták el. Ha leült a zongorához és 
énekelni kezdett, a férfiak a lába elé borultak.

Szülei Egervári Henrik és Breitenbach Anna 
voltak, Egyik vele készült riportban említette, 
hogy a C utca 17.-ben született, Vasason. Az álta-
lános iskolát is itt végezte. 1951–1954 között a Pé-
csi Nemzeti Színház énekkarában énekelt. 1954–
1958 között a Győri Nemzeti Színház színésznője, 
1958–1959 között a Békéscsabai Jókai Színház 
tagja volt. 1959–1961 között, valamint 1968–1973 
között a Miskolci Nemzeti Színházban lépett fel. 
1961–1962 között a Veszprémi Petőfi Színházban 
játszott. 1962–1963 között a szolnoki Szigligeti 
Színház színművésze volt. 1963–1968 között a 
kaposvári Csiky Gergely Színházban szerepelt. 
1973–1982 között a Szegedi Nemzeti Színházban 
dolgozott. 1982-ben – Ruszt József invitálására 
– a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alapító 
tagja lett. 1999-től a színház örökös tagja. 2000–
2004 között az Aase-díj kuratóriumának tagja.

Forrás Wikipédia, Femina.hu
Lejegyezte: Bodor Attila



14  2018. áprilisSok Hírünk Van

h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00; 16.30 istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30–11.00

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor istentisztelet

Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Április 8., vasárnap 11.00
– Április 22., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (03. 31.)
Húsvét

Vasárnap (04. 01.)

–

–

–

11.30 Mise

17:00 Mise

8.30 Igeliturgia

Szombat (04. 07.)

Vasárnap (04. 08.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (04. 14.)

Vasárnap (04. 15.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (04. 21.)

Vasárnap (04. 22.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (04. 28.)

Vasárnap (04. 29.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Áprilisi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt felújítására. 

A Dél Takaréknál vezetett számlán jelenleg 120.000 Ft van. Várjuk továbbra is megtisztelő adományukat

A számlaszám: 50300037-10604519 

A szentmisék/igeliturgiák rendje változhat!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a templomi 

hirdetőtáblákat!

Ruhavásár
Újból ruhavásárt tartunk 

a Pécs-somogyi Baptista Gyülekezet
imaházában (Csap u. 10–12.),

amelynek időpontja:
2018. április 17–18.

Mindkét nap 800 és 1800 óra között 
várjuk az érdeklődőket.

Megújult készlettel, gyermek-, női  
és férfiruhák nagy választékban

100–300 Ft darabáron vásárolhatók!

Kis Mária-szobor 
Somogyban, a Búzakalász utca és a Mázsaház utca keresztező-
désében eddig örökzöldek rejtekében lapuló kis Mária-szobor és 
kereszt megszépült. Most már megközelíthető és alkalmas a hit-

élet gyakorlására is. A be-
nőtt, területet megtisztí-
tották, megritkítva a sűrű 
fás arborétumot, a kerítést 
és a keresztet felújították, 
lefestették. A megvalósí-
tásában a Biokom Non-
profit Kft. zöldterület-
gazdálkodási munkatársai 
és a helyi közmunkaprog-
ramban részt vevő helyi 
emberek vettek részt. A 
Szent Borbála Egyesület 
az alapanyagokat, festéket 
és eszközöket ajánlotta fel.

Csémi Hajnalka 

Kis Mária-Szobor 

Somogyban, a Búzakalász utca és a Mázsa-
ház utca kereszteződésében eddig örökzöldek 
rejtekében lapuló kis Mária szobor és kereszt 
megszépült. Most már megközelíthető és 
alkalmas a hitélet gyakorlására is . A benőtt 
terűletet megtisztították megritkítva a sűrű 
fás arborétumot, a kerítést és a keresztet 
felújították, lefestették.  A megvalósításában 
a Biokom Nonprofit Kft. zöldterület-gaz-
dálkodási munkatársai és a helyi közmunka 
programban résztvevő helyi emberek vettek 
részt. A Szent Borbála egyesület az alapanya-
gokat, festéket és eszközöket ajánlotta fel.

Csémi Hajnalka
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SPORthÍReK

Pécs–Harkány futóverseny

Március 4-én megtartották a 34. Pécs–Harkány ország-
úti futóversenyt. Már ez is sikernek számít, hiszen az 
időjárás miatt sokáig kétséges volt, hogy egyáltalán le-
het-e futni azon az úton. Szerencsére vasárnap reggelre 
viszonylag szép idő lett, az út száraz volt, a hőmérsék-
let pont kellemes a futáshoz. Vasast, Somogyot és Hir-
det 11 fő képviselte (ha valakit kihagynék, elnézést érte, 
az eredménylista alapján számoltam). Ez több, mint a 
résztvevők 10%-a, és ha arra gondolunk, hogy a három 
településen Pécs lakosságának kb. 5%-a él, akkor igazán 
meg lehetünk elégedve. Az eredményekkel még inkább: 
Kovács Ferenc az ezüstérmes férfi , testvére, Kovács Dóra 
az ezüstérmes női váltó tagjaként futott. Papp Ferenc 
és Borbás Andi a váltóversenyen bronzérmet szereztek. 
Schneider Pál a 60 éven felüliek versenyét megnyerte, el-
mondhatjuk, hogy valóságos éremeső hullott ránk!

Futottak még egyéniben Telek Gábor, Srp Miklós (ő 
gyalogolt), váltóban a Vasasi Bányász TC (Bodor Mik-

lós – Malinás László – Bógyi Attila) és az SHV csapata 
(Schneider Pál – Taar Ilona –Bógyi Attila). 

Mindenki elégedetten, jó érzéssel jött haza, jövőre ve-
letek ugyanitt!

Taar Ilona

Kedves Partnereink!
A támogatásukat szeretnénk kérni. Mi, a Vasasért Egye-
sületnél évek óta dolgozunk azon, hogy településeinken 
Művelődési Házakat működtessünk, megtöltsük élettel és 
változatos programokat kínáljunk a pici babáktól, a gye-
rekeken és fi atalokon, a családokon át az idősekig minden-
kinek érdeklődésének megfelelően. 

Hónapról hónapra önkéntesen szerkesztjük a Sok Hírünk 
Van havilapot, és biztosítjuk, hogy Somogy, Vasas, Hird va-
lamennyi lakosához ingyenesen eljusson. 

 Ha többet szeretnének tudni rólunk, kattintsanak ide: 
www.kobeko.hu
www.shvonline.hu 

Kérünk, támogassanak minket adójuk 1%-val, illetve 
osszák meg másokkal is ezt a lehetőséget!

Adószámunk: 18305434-1-02

Miért nekünk adja az 1%-ot?
– Mert a befolyt összeget a Sok Hírünk Van c. újság kiadására 
fordítjuk

– Mert adója 1%-ával esélyt adhat a helyi közösségi újságunk to-
vábbi folyamatos megjelenésére

– Mert a tavaly nekünk adott 1%-ok lehetővé tették, hogy színes 
naptármelléklettel és sokszor 12 oldalon jelent meg az SHV

– Mert úgy támogathatja a helyi újságunkat, hogy az Önnek egy 
forintjába sem kerül

Kérjük, hogy az adója 1%-val 
segítsen bennünket abban, hogy 
a 2007-óta folyamatosan meg-
jelenő Sok Hírünk Van c. közös-
ségi lapunkat idén is meg tudjuk 
jelentetni, eljuttatni Önökhöz.
Köszönjük, hogy segítenek!

Berényi Zoltán s.k.
Vasasért Egyesület elnöke

Köszönettel:
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!!!

hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ,
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838 
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKRAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

APRÓ

Mézvásár! Napraforgóméz: 
1200 Ft/kg, gesztenyés hársméz: 1500 

Ft/kg, hársméz: 1500 Ft/kg, repce- 
méz:1500 Ft/kg, virágméz: 1400 Ft/kg, 
akácméz: 2000 Ft/kg. A készlet erejéig 
kapható még lépesméz és propolisz.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAKi ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre 
nagyon jó,  tisztítja a légutakat,

tüdőtisztító hatású.
Bejelentkezés szükséges!

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: +36 72/337-838 • E-mail: info@

kobeko.hu

NAPELEMRENDSZER
10% önrésszel Uniós pénzből.

Legyen a szolgáltató áraitól 
független a családi háza. 
Teljes körű ügyintézés az 

igényfelméréstől a műszaki átadásig.  
Takács Aranka 70 32 92 093,

t.aranka2@gmail.com

EBOLTÁS

Dr. Hartung István, 7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 32., Tel.: 267-257
Mob.: 06/30/ 9478-949, Rendelés: H–P 18–20-ig

Az ebek összevezetett oltásának helyszínei és időpontjai:
Április 09., hétfő 15.30–17-ig Vasas (Tűzoltószertár)
Április 10., kedd 15.30–17-ig Somogy (Mázsaház)
Április 11., szerda 16.00–17-ig Hird (Alsóbolt)
Április 12., csütörtök 16.00–17-ig Hird (Gázcseretelep
Április 13., péntek 16.00–17-ig Vasas (Tűzoltószertár)

Eboltás díja: 4500 Ft Féregtelenítés (tabletta): 200 Ft/10 kg 
Oltási könyv   500 Ft Háznál oltás: 5500 Ft  (Időpont-egyeztetés telefonon.)

Az ebek összevezetett oltásának helyszínei és időpontjai:

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ,
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838 
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!!!

hívhat házhoz is!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKRAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAKi ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-szombat
05–21 óráig,

vasárnap
7–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

A vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7–19 óráig
tart nyitva!


